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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [ ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท า Abstract,  Full Paper, Presentation  

Slide และการทดลองน าเสนอผลงาน) 
[    ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ       [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ กำรใช้ Dashboard ส ำหรับกำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร    [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด  [  ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล  [     ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงำน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ที่อยู่   63 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์  02-6459000   โทรสำร 02-6459001 
เว็บไซต์   www.ghbank.co.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  1) นำงสุวัฒนำ  ทิมมำศย์ 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประเมินผลองค์กร  
โทรศัพท์ 02-202-1898  มือถือ 081-615-4227   อีเมล Suwattana@ghb.co.th 
2) นำงนพคุณ จ ำปำนำค 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประเมินผลองค์กร  
โทรศัพท์ 02-202-1508  มือถือ 082-539-8915   อีเมล noppakhun@ghb.co.th 
3) นำยอลงกรณ์  วัฒนผลินธร  
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้ำส่วนและรักษำกำรหัวหน้ำส่วนประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
โทรศัพท์ 02-2026419  มือถือ 095-384-9534   อีเมล Alongkorn.w@ghb.co.th 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

           1) กำรรวมรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนด้ำน IT ของระดับองค์กร และระดับหน่วยงำนผ่ำนระบบ SMART 
Radar ในมิติต่ำงๆ  และในระดับปฏิบัติกำร ผ่ำนระบบ Dashboard ต่ำงๆ ของธนำคำร ทั้งแบบ Real time 
รำยวัน และรำยเดือน ตำมล ำดับ ท ำให้หน่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และบริหำรจัดกำร
แผนงำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
          2) กำรแจ้งเตือน (Early Warning) ให้กับหน่วยงำนตำมตัวชี้วัดทั้งกรณีที่มีผลกำรด ำเนินงำนสูงกว่ำ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด และกรณีที่มีผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำเป้ำหมำย โดยกรณีท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย 
ระบบจะแจ้งเมล์ให้กับหน่วยงำน เพ่ือบันทึก ปัจจัยควำมส ำเร็จ (Good Practice) และกรณีที่มีผลกำรด ำเนินงำนต่ ำ
กว่ำเป้ำหมำย ระบบจะแจ้งเมล์ให้กับหน่วยงำนบันทึก ปัญหำและอุปสรรค (Reason Learn) เพ่ือจัดเป็นองค์ควำมรู้
ของธนำคำรต่อไป 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
         1) ปริมาณสินเชื่อทีเ่พิ่มขึ้น จำกกำรที่ธนำคำรมีกำรติดตำมและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่
มีกำรติดตำม แบบ Real Time อย่ำงสม่ ำเสมอ  มีระบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่แยกตำมฝ่ำย/ภำค/
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เขต/สำขำ จึงส่งผลให้เกิดกำรแข่งขันซึ่งกันและกัน ประกอบกับบุคลำกรของธนำคำรมีควำมเชี่ยวชำญกำรให้สินเชื่อ 
จึงส่งผลให้ผลิตภำพต่อพนักงำนเพ่ิมขึ้นด้วย โดยในปี 2562 ธนำคำรมีเป้ำหมำยสินเชื่อปล่อยใหม่ 203,262 ล้ำนบำท 
จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนผ่ำน Dashboard ในช่วงไตรมำสที่ 1 ธนำคำรมีผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด จึงได้จัดท ำแผนปรับปรุงกำรด ำเนินงำน (Strategic Improvement Plan : SIP Plan) โดยบันทึกแผน
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนจำกระบบ จึงท ำให ้ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2562 ธนำคำรมีผล
กำรด ำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด คือสำมำรถปล่อยสินเชื่อได้ 215,300.88 ล้ำนบำท คิดเป็น 105.92 % 
ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
         2).  ผลการด าเนินงานภาพรวมของธนาคารมีระดับคะแนนเพิ่มมากขึ้น จำกกำรที่ผู้บริหำร และหน่วยงำน
ได้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่รับผิดชอบแล้ว ตัวชี้วัดในแต่ละตัวบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด ส่งผลให้ผล
คะแนนตำมบันทึกข้อตกลงประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ ประจ ำปี 2562 ในภำพรวม ได้คะแนนรวมสูงกว่ำ
คะแนนที่กำรคำดกำรณ์ไว้ โดยในสิ้นปี 2562 ได้คะแนนรวม 4.7241 

 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 


